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يف عـر إحدى الُعطالت األسـبوعية، حاولـُت التغلب عىل 
شعوري بالكسل،

وذهبُت مع أمي وأخي الصغري إىل حديقة األسامك.
كان أخي الصغري مبهوًرا باألسامك.

أما أنا، فلم أتوقف عن التثاؤب.

ال بد أن نسبح برسعة
يف البحر!

 ما أروع منظر 
هذا األخطبوط!

هذا املكان ممل للغاية..
إنه ليس البحر احلقيقي.
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كان أخي الصغري مبهوًرا باألسامك.

أما أنا، فلم أتوقف عن التثاؤب.

ال بد أن نسبح برسعة
يف البحر!

 ما أروع منظر 
هذا األخطبوط!
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إنه ليس البحر احلقيقي.



أنا أعيش هناك طول الوقت!

 إهنا سلحفاة بحرية.. 
ولكن، كيف استطاعت اخلروج 

من حوض السمك؟

 أيتها السلحفاة البحرية، 
إىل أين أنت ذاهبة؟

شعرُت بأن شيًئا يلمس كعبي..
إهنا سلحفاة بحرية!

السلحفاة البحرية تتحرك ببطء شديد..
تزحف بجانب أقدام زّوار احلديقة..

رسُت خلف السلحفاة البحرية...
وفجأًة، اصطدمْت يب موجٌة كبرية!

باملناسبة، كيف تتكون األمواج؟
تتكون األمواج عندما تدفع الرياح املاء. وكلام كانت الرياح 
شـديدة ومسـتمرة يف اهلبـوب ملـدة طويلة، كانـت األمواج 
أكـر. وهذا جيعـل البحـار واملحيطات تتنفـس؛ ألن كمية 
األكسجني املوجودة يف مياهها تزداد كلام اختلطت باهلواء.



سرتك يا رب،
موجة قادمة!



انتبهُت من ُحلم اليقظة الذي خطر عىل بايل، فوجدُت نفيس يف وسط البحر.
لقد سبحت السلحفاة البحرية خالل األمواج، ودخلت املاء.

بالفعل!
املاء مالح.

ُترى، ما السبب يف ملوحة ماء البحر؟
ألن ماء البحر حيتوي عىل كمية كبرية من املِلح )كلوريد الصوديوم(.

ن املِلح عندما يتحد الكلوريد الذائب يف ماء البحر ويتكوَّ
مع الصوديوم املوجود يف الصخور الراسية يف قاع البحر.



البحار واملحيطات يف كوكب األرض
تغطي مياه البحار واملحيطات حوايل 70 % من سطح كوكب األرض.

وتستقبل البحار واملحيطات حرارة الشمس، وتنرشها يف أنحاء األرض
إلبقاء درجة حرارهتا مناسبة حلياة الكائنات التي تعيش فيها.

كام تتسبب كميات البخار الكبرية التي تتصاعد من البحار واملحيطات يف سقوط املطر.
تنقسم البحار الكرى )املحيطات( إىل مخسة:

املحيط اهلادئ، واملحيط اهلندي، واملحيط القطبي اجلنويب، واملحيط القطبي الشاميل، واملحيط األطليس.
وبجوار هذه البحار الكرى، توجد مساحات كبرية من اليابسة.

وبجوار هذه اليابسة توجد بحار أصغر من املحيطات.



غطسُت يف املاء
ألبحث عن السلحفاة البحرية.

إنني أستطيع أن أتنفس
حتت املاء.

هذا أمر مذهل، أليس كذلك؟

انظروا إىل هذه األسامك!

كيف خيتلف البحر عن اليابسة؟
البحر مملوء باملاء بداًل من اهلواء.

حتت سطح البحر، تنفذ أشعة الشمس من خالل املاء بشكل ضعيف..
وال يمكنك سامع األصوات بوضوح..

وال يستطيع اإلنسان أن يتنفس.
ولذلـك، إذا كنـَت تريد أن تغوص حتت سـطح املاء، فـال بد أن ترتدي 

نظارة واقية، وبذلة غوص، وزعنفتني، 
وجهاز تنفس حتت املاء، وخزان أكسجني عىل ظهرك.



موطن طبيعي عظيم
البحار واملحيطات هي املكان الذي بدأت منه احلياة ألول مرة.

وحتى اآلن، ما زال الكثري والكثري من الكائنات احلية تعيش بداخلها.
ُترى، ما السبب يف ذلك؟

ألن احلياة يف البحر مرحية أكثر من احلياة عىل اليابسة أو يف اهلواء.
فكل كائن بحري يعيش يف مساحة أكر 250 مرة من املساحة التي تعيش 

فيها احليوانات املوجودة عىل اليابسة.



وفجأًة، سبح رسٌب من أسامك الرسدين بجواري، فدفعني جانًبا.
ويف هذه األثناء، اختفت السلحفاة البحرية بعيًدا.. بعيًدا.

ما الكائنات البحرية التي تعيش يف مجاعات؟
تعيش مجيع أسامك األنشوجة، والرسدين، واملاكريل، والرنجة

يف أرساب هائلة..
حتى حتمي نفسها من األسامك الكبرية، والطيور البحرية.

أما إذا هامجتها أسامك مفرتسة، فإهنا تتحرك حركة مجاعية لرتبكها.



سأفقد السلحفاة البحرية
إذا ظللُت أسبح

هبذه الرسعة!

هل نغوص داخل املناطق الضحلة املياه يف البحر؟
يصل ُعمق هذا اجلزء من البحر إىل حوايل 200 مرت.

وألن كمية كبرية من أشـعة الشـمس تنفذ إىل هذا اجلزء، فإنه يوجد الكثري من 
النباتات التي يمكن أكلها..

مثل الكائنات احليوانية والنباتية الصغرية العالقة باملاء، واألعشاب البحرية.
ومعظم الكائنات البحرية التي نعرفها تعيش يف هذه املناطق.



آه، لقد التهم سمُك الُقّد
سمَك املاكريل!

أخشى أن تأكل هذه السمكُة الكبرية
السلحفاَة البحرية!

الرنجة
يبلغ طول سمكة الرنجة حوايل 35 سنتيمرًتا.

ويغطي جسمها جلد، وجانبها مفلطح.
وتأكل أسامُك الرنجة العوالق.

الُقّد
سمك الُقّد لونه رمادي باهت.

ويبلغ طول جسمه حوايل 75 سنتيمرًتا،
ويأكل الُقّد أسامَك املاكريل والرنجة والرسدين.

الدلفني ذو األنف الشبيه بالقارورة
تشبه أنف هذا الدلفني القارورة )الزجاجة(. ولذلك، ُيسّمى بالدلفني ذي األنف الشبيه بالقارورة.

وهذا النوع هو أكرب أنواع الدالفني حجاًم؛ حيث يزيد طوله عن 3 أمتار.
وتأكل هذه الدالفني عادًة حيوانات احلّبار أو األسامك.

السلسلة الغذائية يف املحيطات
تتغذى العوالق احليوانية

عىل العوالق النباتية،
وتتغذى األسامك الصغرية

عىل العوالق احليوانية،
وتتغذى األسامك الكبرية عىل األسامك الصغرية.



العوالق
ا طافية يف املاء. عبارة عن كائنات حية صغرية جدًّ

وتنقسم إىل عوالق نباتية، وعوالق حيوانية.
ومتثِّل مصادر غذاء مهمة لألسامك.

أيتها السلحفاة البحرية،
أين أنِت؟

القرش األبيض العمالق
هو أرشس أنواع أسامك القرش، وأشدها خطًرا؛

حي�ث هياجم الكائن�ات البحري�ة الضخم�ة، كاحليتان 
وِسباع البحر.



جراد البحر والقوبيون

ُقنفذ البحر

رسطان البحر

نت الشعاب الَمرجانية؟ باملناسبة، كيف تكوَّ
ا عىل ش�كل  ع عدد هائل من احل�رات الَمرجانية الصغرية جدًّ ن�ت الش�عاب الَمرجانية نتيج�ًة لتجمُّ تكوَّ
أغصان الش�جر. والَمرجان طري من اخلارج، وله هيكل ُصلب من الداخل. وتلتصق حيوانات الَمرجان 
بالصخور، وتصطاد الكائنات البحرية الصغرية بزوائدها الطويلة حتى تتغذى عليها. والشعاب الَمرجانية 
ن هذه الش�عاب  ن�ة من الَمرج�ان امليت، وفض�الت الَمرجان. وقد اس�تغرق تكوُّ عب�ارة ع�ن صخرة مكوَّ

الَمرجانية مئات السنني. والشعاب الَمرجانية موطن طبيعي آمن للكثري من الكائنات البحرية أيًضا.

أيتها السلحفاة البحرية،
أين ختتبئني؟

فرس البحر

األخطبوط

رحُت أفتِّش وسط الشعاب الَمرجانية عسى أن أعثر عىل السلحفاة البحرية.
ولكنني مل أجد أي أثر هلا.



ج شقائق البحر وسمكة املهرِّ

الراقود

السمكة الببغائية

حاجز الشعاب العظيم
ع للشعاب الَمرجانية في العالم بالمحيط الهادئ في أستراليا. يوجد أكبر تجمُّ

ويمتد هذا الحاجز إلى مسافة تزيد عن 2000 كيلومتر!
وهو أطول مرتين تقريًبا من شبه الجزيرة الكورية.

ويحتوي على مئات الشعاب الَمرجانية الكبيرة، والصغيرة متعددة األلوان؛
حيث يعيش حوالي 400 نوع من الَمرجان، وحوالي 1500 نوع من األسماك مًعا.



سبحُت
إىل داخل املحيطات العميقة.

احلّبار
يس�تطيع احلّبار الذي يعيش يف أعامق البحار أن ُيش�ّع 

ضوًءا ضعيًفا
بحيث يبدو جسمه كبقعة بيضاء غري واضحة املعامل.

ولذلك، يصعب عىل أعدائه رؤيته.

سمكة عني الربميل
هلذا النوع من األسامك عيون غريبة الشكل،

وجاحظة بحيث تتمكن
من رؤية فريستها بوضوح يف املياه املظلمة.

هل نغوص إىل مناطق أكثر ُعمًقا داخل املحيط؟
يزيد ُعمق أكثر املناطق ُعمًقا يف املحيط عن 200 مرت.

ولذل�ك، ال ي�كاد ض�وء الش�مس يصل إىل ه�ذه املناطق 
العميقة من املحيط.

وألن احليوانات التي تعيش يف هذه األعامق البعيدة
تضطر إىل البحث عن طعامها يف مياه ضعيفة اإلضاءة،

ا. فقد حباها اهلل بعيون حاّدة البرص جدًّ
ا يف هذه األعامق البعيدة وألن الطعام نادر جدًّ

تضط�ر إىل الس�باحة يف اللي�ل مئ�ات األمت�ار ألعىل نحو 
سطح املاء حتى جتد طعامها.



سمكة البلطة )الفأس(
هلذا النوع من األس�امك جس�م مفلطح. ولذلك، فمن 

الصعب رؤية عينيها.
وييضء جسمها بالكامل، ويوجد فوق بطنها

عضو ينبعث منه الضوء
بحيث يبدو جسمها كبقعة بيضاء غري واضحة املعامل.

ولذلك، يصعب عىل أعدائها رؤيتها.

سمكة املِشكاة 
هلذا النوع من األسامك رأس كبري، وعيون مستديرة.

ويتكون جسمها بالكامل
من أعضاء ُتشّع 

أضواًء كاشفة بّراقة.
ال أستطيع

أن أرى شيًئا أمامي!



كلام ُغْصُت أعمق وأعمق..
حتى أصل إىل أكثر املناطق ُعمًقا يف املحيط

وجدُتا شديدة الظالم، والربودة.
آه، جسمي يرتعش من شدة الربد.

أبو الشّص
ُيشّع جسم سمكة أيب الشّص ضوًءا تستخدمه ُطعاًم جلذب فريستها؛

حيث تبتلع الكائنات الصغرية
التي تنجذب نحو ضوئها الساطع.

قاذف القنابل اليدوية
هل�ذا الن�و ع م�ن األس�امك فتحة بالق�رب من 

الذيل ُتشّع ضوًءا.
ويتغّذى عىل األسامك امليتة بشكل أسايس.

األخطبوط
تسبح حيوانات األخطبوط التي تعيش يف أعامق البحار

يف أرجاء املحيطات باستخدام زعانفها التي تشبه اآلذان.
وُيطَلق عىل هذا األخطبوط 

اسم »دامبو«
ألنه يشبه »الفيل 

الرضيع دامبو« 
يف أحد أفالم والت ديزين.

الكمري
هلذا النوع من األسامك أسنان حاّدة يف كال الفكني.

ولذل�ك، تس�تطيع أن تأكل الكائن�ات البحرية الصلبة 
مثل أسامك القريدس.

ما هذا الضوء؟

هل نغوص إىل أكثر املناطق ُعمًقا يف املحيط؟
ال يصل ضوء الشمس إىل أكثر املناطق ُعمًقا يف املحيط.

ولذلك، فهي شديدة الظالم والربودة.
ا يف هذه األعامق البعيدة. ولذلك،  ك�ام أن الطعام نادر جدًّ

فمعظم األسامك التي تعيش هبا صغرية.
وعيوهنا صغرية أيًضا؛ ألهنا ال تكاد تستخدمها.

وإنام تستخدم بداًل منها أفواهها الواسعة،
وأسناهنا احلاّدة حتى ال تفلت فريستها منها.



أبو الشّص
ا تستخدمه ُطعماً جلذب فريستها؛ ُيشّع جسم سمكة أيب الشّص ضوءاً

حيث تبتلع الكائنات الصغرية
التي تنجذب نحو ضوئها الساطع.

قاذف القنابل اليدوية
هل�ذا الن�و ع م�ن األس�مك فتحة بالق�رب من 

ا. الذيل ُتشّع ضوءاً
ويتغّذى عىل األسمك امليتة بشكل أسايس.



هذه املرة، هيا بنا نغوص أكثر حتى نصل إىل قاع املحيط.
ما زلُت ال أجد أي أثر للسلحفاة البحرية يف أي مكان.

ُترى، ملاذا ال توجد نباتات يف قاع البحر؟
ألن النباتات ال تنمو يف أي مكان ال يصل إليه ضوء الشمس.

وضوء الشمس ال يصل إىل أعامق البحر البعيدة.
ولذلك، ال تستطيع النباتات أن تنمو فيها.

اإلفريز القاري
هذا اجلزء من البحر ضحل املياه،

وله منحدر يميل ببطء.
ويبلغ ُعمقه حوايل 200 مرت.

يتص�ل ه�ذا اجل�زء باملناطق 
ضحلة املياه يف البحر،

وبالسهل البحري العميق.

السهل البحري العميق
قاع البحر شاسع مثل صحراء مرتامية األطراف.

وهو مغّطى بأتربة ناعمة انجرفت إليه من اليابسة.
وترسو الكائنات امليتة عىل القاع.

 القاري
املنحدر

أخدود املحيط
األخدود عبارة عن واٍد عميق يف قاع املحيط.    

ويسّمى أعمق أخدود يف املحيط عىل مستوى العامل:
»ماريانا«، ويوجد بالقرب من الفليبني.

اجلبال البحرية
جبال مرتفعة داخل البحر.

حوت ميت
يرقد عىل القاع!
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لألسف، اضطررُت لرتك السلحفاة البحرية ورائي، وسبحُت عائدًة إىل سطح البحر.
استغرق صعودي إىل سطح البحر بعض الوقت.

ًحا بأذرعه الطويلة الشفافة. سبح قنديل بحر ساّم نحوي، ملوِّ

ثعبان البحر

األخطبوط األزرق احللقات

سمكة األسد

القرش األزرق



آه،
إنه قنديل البحر!

البارجة الربتغالية 
)قنديل البحر(

القوقع البحري

السمكة احلجرية

ماذا عن الكائنات البحرية الساّمة؟
بعض الكائنات البحرية ساّمة. ولذلك، فمن املمكن أن تتعرض حياتك للخطر

إذا لدغك ثعبان البحر متعدد األلوان أو األخطبوط األزرق احللقات؛
حيث تنفث هذه الكائنات ُسامًّ خطرًيا.

�ه القوق�ع البح�ري لدغة س�اّمة لفريس�ته، كام تس�تخدم س�مكة البارجة  ويوجِّ
الربتغالية زوائدها الطويلة الساّمة يف صيد فريستها.



أخرًيا، عثرُت عىل 
السلحفاة البحرية!

صعدُت برسعة إىل سطح البحر.
وحلسن احلظ، توقف قنديل البحر عن مطارديت.

محًدا هلل! أخرًيا، استطعُت استنشاق بعض اهلواء فوق املحيط الشاسع.
ويف هذه األثناء،

ظهرت السلحفاة البحرية.



ال بد أن أذهب إىل البحر 
الذي ُولِْدُت فيه.

ُترى، ملاذا تاجر احليوانات البحرية؟
حتى تذهب إىل مكان مناسب جتد فيه الغذاء، وتتكاثر فيه.

وقد حبا اهلل احليوانات البحرية بحواّس قوية، ومرهفة؛
حيث تستطيع أن تتذوق املاء، وتعرف من أين جاء

ورسعته وُعمقه واجتاهه.
وتاجر بعض احليوانات

كالسلحفاة البحرية، والسلمون، واحلوت األحدب.



طاردُت السلحفاة البحرية برسعة،
وكِدُت أصل إليها!

ورسعان ما استطعُت اللحاق هبا.
إال أن موجة ضخمة أخرى اصطدمت يب.. سرتك يا رب!

أيتها السلحفاة البحرية،
انتظريني!



نعم، يا أمي!

كيف تنامني هنا
هبذا الشكل؟

املحيط صندوق ميلء بالكنوز
ع�رب آالف الس�نني، كان�ت الكائنات البحري�ة طعاًما ش�هيًّا للبر. أم�ا يف الوقت 
احلارض، فقد اس�تطاع الب�ر أن يقوموا بأنفس�هم برتبية مجموعة كب�رية ومتنوعة 
م�ن الكائن�ات البحري�ة. باإلضافة إىل أن مص�ادر الطاقة وف�رية يف البحر؛ فُخمس 
الب�رتول، والغ�ازات الطبيعية التي نس�تخدمها ُيس�تخرج من البح�ر. كام يوجد يف 
ق�اع البحر أيًضا الكثري من المع�ادن الثمينة كالنيكل، والمغنيس�يوم، والكوبلت، 
والنحاس. وعن طريق االس�تفادة بالفرق بني طاقة األمواج الناجتة من املّد واجلْزر، 
يتم توليد الكهرباء. وُتعّد كل هذه الكنوز التي نحصل عليها جمرد عيِّنة  صغرية من 

حمتويات صندوق الكنوز املوجودة يف البحار واملحيطات.



، عندما فتحُت عينيَّ
وجدُت كائنًا يف حوض السمك ينظر إيلَّ مبارشًة.. وكأنه يعرفني..

لقد كان هذا الكائن هو السلحفاة البحرية الكبرية.

ال بد أنِك 
كنِت حتلمني باملحيط.

أمي،
ا لقد قابلُت توًّ

السلحفاَة البحرية
داخل املحيط.



، عندما فتحُت عينيَّ
وجدُت كائنًا يف حوض السمك ينظر إيلَّ مبارشًة.. وكأنه يعرفني..

لقد كان هذا الكائن هو السلحفاة البحرية الكبرية.

ال بد أنِك 
كنِت حتلمني باملحيط.

أمي،
ا لقد قابلُت توًّ

السلحفاَة البحرية
داخل املحيط.



ن�ت البحار واملحيط�ات؟ يعتقد العلامء أن بخار املاء املوجود يف الغ�الف اجلوي لألرض هو الذي صنع  كي�ف تكوَّ
البحار واملحيطات. والغالف اجلوي عبارة عن طبقة من الغازات حتيط باألرض.

لقد كانت درجة حرارة األرض 600 درجة مئوية، وكانت هناك كميات هائلة من بخار املاء يف الغالف اجلوي لألرض 
يف مراح�ل نش�أتا األوىل ثم عندما أخذت حرارة األرض تنخفض، س�قط بخار املاء عىل هيئ�ة أمطار غزيرة متواصلة 

ن البحار األوىل. ا. ويعتقد العلامء أن مياه األمطار جتّمعت يف األجزاء العميقة من األرض لتكوِّ لفرتة زمنية طويلة جدًّ

وتشغل البحار واملحيطات حوايل 70 % من اليابسة عىل كوكب األرض. وهذه كمية وفرية من املاء؛ حيث متثِّل مياه 
البحار واملحيطات 98 % من كل املياه املوجودة عىل كوكب األرض. 

تس�خن مياه البحار واملحيطات، وتربد بش�كل أبطأ من اهلواء. ويف الصيف، متتص احلرارة من الغالف اجلوي. أما 
يف الشتاء، فرتسل احلرارة إىل الغالف اجلوي. وهذا هو السبب يف أن األرض ال  تتعرض لتغريات يف درجة احلرارة 

بشكل أكرب مما حيدث هلا اآلن.

البحار واملحيطات هي موطن مجيع الكائنات احلية املوجودة عىل كوكب األرض. ولذلك، يعتقد العلامء أن الكائنات 
 احلي�ة األوىل املوج�ودة ع�ىل كوك�ب األرض من�ذ مئات األلوف من الس�نني قد خرج�ت من البح�ار واملحيطات. 
وال تس�تطيع مجيع الكائنات احلية عىل س�طح األرض أن تعيش بدون املاء. وحتى يومنا هذا، تعيش أعداد ال حرص 

هلا من الكائنات احلية يف املاء.

تتحرك مياه البحار واملحيطات رأس�يًّا وأفقيًّا باس�تمرار، مثلها مثل اهلواء عىل حسب الفرق 

 

يف درجات احلرارة الذي تتحكم فيه الطاقة الشمسية. أما داخل البحار واملحيطات، 
فتك�ون التغ�ريات يف درج�ة احل�رارة أقل منه�ا يف اهل�واء املوجود فوق اليابس�ة. 
ولذلك، فالبحار واملحيطات أماكن ال يسقط عليها مطر أو ثلج، وال تب عليها 

رياح ش�ديدة كتلك التي حتدث عىل اليابس�ة. ولذلك، ال حتتاج احليوانات 
 الت�ي تعي�ش يف البح�ار واملحيط�ات إىل أن تدخل يف فرتة بيات ش�توي 

كيم جيل ون )اأ�ستاذ علم احلياة بجامعة �ِسي�ؤول(

اأن�ست�ا جيًدا
ق�سة حياة يرويها الأ�ستاذ



يف فصل الشتاء، كام أهنا ليست مضطرة للهروب من حرارة الشمس أو بناء 
مساكن قوية حلامية أنفسها من الرياح واألمطار. وإنام تتخذ من البحر موطنًا 

ا هلا، حتبه وختتبئ فيه من أعدائها أيًضا. طبيعيًّا خاصًّ

تعي�ش يف املي�اه الضحلة يف البح�ار واملحيط�ات أعداد كبرية م�ن الكائنات 
املختلفة. فطاملا أن كمية كبرية من ضوء الشمس تصل إىل هذه املنطقة، يعيش 
هب�ا الكثري م�ن العوالق التي تتغ�ّذى عليها احليوانات، والنبات�ات التي تقوم 
بعملي�ة التمثي�ل الضوئي. إال أننا كلام توغلنا أعم�ق داخل البحر، قلَّ ضوء 
الش�مس ال�ذي ينفذ من خالل امل�اء، وأصبحت املياه أش�د ُظلمة. ولذلك، 
 رب�ام نعتق�د أن احليوان�ات ال تس�تطيع أن تعيش يف مياه أعمق م�ن 200 مرت.
 ولك�ن احلقيق�ة املثرية للدهش�ة هي أن احليوان�ات تعيش فع�اًل يف هذه املياه 
العميق�ة املظلم�ة. وهو م�ا جيعلها ال حتتاج � يف معظم األحي�ان � إىل رؤية ما 

يوجد أمامها. ولذلك، تضعف حاسة البرص لدهيا، وتصبح أفواهها أكرب.

األس�امك الت�ي ال توجد هب�ا خلية هوائية )جي�ب هوائي( تس�مح هلا بالطفو 
والغوص ُتش�ّع ضوًءا من جس�مها لُتْعلِم رفاقها بمكاهنا. وهي تتغّذى عادًة 

عىل بقايا احليوانات التي تغوص إىل أسفل املياه الضحلة.

دن�ا بالغاز الطبيع�ي، والبرتول. كام أن�ه مكان مهم  إن البح�ر م�ورد قيِّم يزوِّ
دنا بكمية وفرية م�ن الغذاء. ولذلك، ي�درس الباحثون والعلامء  للغاي�ة يزوِّ
نه�م م�ن احلصول ع�ىل املزي�د واملزيد من ه�ذه املوارد  كل الط�رق الت�ي متكِّ
الضخمة. ومن املؤكد أن البحار واملحيطات ما زالت ختفي يف أعامقها املزيد 

واملزيد من األرسار.  
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الأزرق

البيئة
الغابات

النهر
المسطحات المدية

البحر
األرض

عندما تنقرض الحيوانات
حماية البيئة

تدوير النفايات
األدوات الموجودة حولنا

اليوم، أصبح�ت  البيئة الطبيعي�ة تمثِّل مش�كلة كبيرة لحياة اإلنس�ان بس�بب اإلهدار 
رن�ا األش�كال المتنوع�ة للطبيعة التي  المتزايد للغاب�ات واألش�جار والبح�ار. وُتذكِّ
يتكون منه�ا كوك�ب األرض، والحيوان�ات اآلخذة ف�ي االنقراض من جدي�د بقيمة 

البيئة المحيطة بنا.

الأ�سفر

جسم اإلنسان
أعضاء جسم اإلنسان

الميالد والنمو
أعضاء اإلحساس

أعضاء الجهاز الهضمي
الحركة والدورة الدموية
لكي تبقى موفور الصحة

القرمزي

الفيزياء
خواص المادة

التغيرات الفيزيقية في المادة
الهواء 
الزمن

الصوت
الجاذبية

أنواع مختلفة للقوى
الضوء والمنشور

الكهرباء
األدوات

الأخ�سر

النباتات
حالة النباتات
نمو النباتات

تكاثر النباتات
بقاء النباتات

حياة شجرة
الخ�ض���راء  الن�بات���ات 

الصالحة لألكل
الزراعة

الأحمر

الحيوانات
الك�ائن�ات الحي�ة وغير الحية

السلسلة الغذائية
األجنة والبيض

المظاهر المختلفة
تغيرات ال تصدق

أساليب الحيوانات في التمويه
السلمون

المواطن الطبيعية
مواطنها الطبيعية

اتصالها
ع��ادات ال��ن���وم ع�ن���د 

الحيوانات
ال�ب��ي�����ات ال�ش�ت���وي 

للحيوانات
البحث عن الطعام

الرضاعة

النيلي

الكون
ميالد األرض

كيف تبدو؟
الطقس

حركة األرض
الصهارة

النظام الشمسي
القمر

حياة النجم
السفر في الفضاء








